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فرم
تاريخ تجديدنظر55/00/24 :

شماره تجديد نظر1 :
- -

عنوان  :چک لـیسـت بررسی مدارک مديران کنترل کیفیت متقاضی دريافت پروانه کارشناسی استاندارد

.1

وامٍ دسخًاست پشياوٍ واسضىاس سسمی استاوذاسد اص عشف مذیش وىتشل ویفیت
تىمیل فشم دسخًاست پشياوٍ واسضىاسی استاوذاسد:
الف -اوتخاب صمیىٍ  /صمیىٍ َای فؼالیت

.2

ب -اتىخاب سضتٍ تخصصی بش اساس مىذسجات گًاَی تائیذ صالحیت
( صشفا یه سضتٍ تخصصی)

 تًضیحات  :دس صًست اوتخاب صمیىٍ " وظاست بش اجشای استاوذاسد "  ،اوتخاب  1تا 3
گشایص دس حًصٌ سضتٍ تخصصی الضامیست .

.3

 2لغؼٍ ػىس 3*4با صمیىٍ سيضه ي جذیذ

.4

تصًیش بشابش با اصل ضذٌ صفحٍ ايل ضىاسىامٍ اص مشاجغ ریصالح

.5

تصًیش بشابش با اصل ضذٌ واست ملی اص مشاجغ ریصالح

.6
.7
.8

.

تصًیش بشابش با اصل ضذٌ آخشیه مذسن تحصیلی اص مشاجغ ریصالح ي اسسال تصًیش مذسن
تحصیلی واسضىاسی بشای داسوذگان مذسن تحصیلی واسضىاسی اسضذ ي باالتش
لیست سًابك بیمٍ اضتغال بٍ واس اص صمان اخز مذسن تحصیلی واسضىاسی بٍ بؼذ ممًُس بٍ
مُش ساصمان بیمٍ وىىذٌ
گًاَی ػذم سًء پیطیىٍ مًثش ویفشی
تصًیش گًاَیىامٍ تائیذ صالحیت مذیش وىتشل ویفیت بٍ مذت  4سال داسای تاسیخ اػتباس

.9

تائیذ ضذٌ (مُش ي امضاء) تًسظ اداسٌ ول استاوذاسد استان ي دسج ایه مًضًع دس وامٍ
اسسالی اداسٌ ول بٍ دبیشخاوٍ اوتخاب واسضىاسان استاوذاسد

.10

داضته حذالل  4سال سابمٍ واس دس مًسد یه فشآيسدٌ

.11

وامٍ اضتغال بٍ واس بٍ مذت حذالل  2سال بٍ صًست پیًستٍ دس یه ياحذتًلیذی

.12

اسائٍ سًابك مشبًط بٍ تذيیه استاوذاسدَای ملی دس صًست اوتخاب صمیىٍ فؼالیت مزوًس

.13

اسائٍ سًابك مشبًط بٍ اوجام فؼالیتُای آمًصضی دس صًست اوتخاب صمیىٍ فؼالیت آمًصش ي
تشيیج استاوذاسد
اسائٍ سًابك مشبًط بٍ اوجام فؼالیتُای وظاست بش اجشای استاوذاسد مغابك با فشآيسدٌ دسج

.14

ضذٌ دس گًاَیىامٍ تائیذ صالحیت مذیش وىتشل ویفیت دس صًست اوتخاب صمیىٍ فؼالیت فًق
الزوش

مؼاين /سئیس اداسٌ آمًصش يتشيیج استاوذاسد استان --------

مذیش ول استاوذاسد استان -------------

